
ACT365 to kompleksowe oparte na chmurze rozwiązanie kontroli dostępu i zarządzania monitoringiem

pozwalające zarządzać systemem bezpieczeństwa z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie.
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Aplikacja sieciowa ACT365:

• Interfejs użytkownika

• Interfejs montera

• Bezpieczeństwo

• Łatwy w obsłudze interfejs 
gra� czny

• Prosty

• Intuicyjny

• Wydajny

• Liczne funkcje

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie oparte na chmurze:

• Postęp technologiczny — usługi oparte na chmurze są już stałym elementem i przyszłością naszej branży

• Redukcja inwentarza — rozwiązanie ACT365 nie wymaga magazynowania dużej ilości produktów 
(2 kontrolery wystarczą do zarządzania dostępem i monitoringiem)

• Prosta specy� kacja — rozwiązanie ACT365 można łatwo dopasowywać do potrzeb klienta i wyceniać 
(jedno rozwiązanie ACT365ACU na drzwi i jedno rozwiązanie ACT365VCU obsługujące nawet do 4 kamer)

• Zalety produktu — system ACT365 wyraźnie wyróżnia się na rynku. Jest niepowtarzalnym rozwiązaniem, 
które oferuje coś zupełnie nowego!

• Konkurencyjne ceny — system ACT365 gwarantuje wysokie marże ze sprzedaży urządzeń 
(wyposażenie ACT365ACU i VCU jest dostępne w korzystnych cenach)

• Wyższe przychody — system ACT365 zapewnia wyższe stałe przychody — � rma zarabia nie tylko na sprzedaży 
urządzeń, ale także na stałych opłatach za system ACT365

• Oszczędność kosztów — bez potrzeby wsparcia technicznego. System nie używa aplikacji SQL ani programów 
komputerowych; bardzo prosty w obsłudze interfejs nie wymaga dodatkowych szkoleń 

ACT365 ACU: 

Oparty na chmurze system 
kontroli dostępu do drzwi 
pojedynczych z zasilaczem 
2 Amp lub PoE Ultra

ACT365 VCU: 

Oparty na chmurze 
kontroler z 4 kamerami 
i dyskiem twardym 1TB

Przegląd zalet:

• Zdalny dostęp z dowolnego 
miejsca i w dowolnym momencie

• Nieograniczona liczba lokalizacji 
i Drzwi

• Zarządzanie monitoringiem 
i sterowanie dostępem z poziomu 
jednolitego interfejsu 

• Automatyczne kopie zapasowe

• Obsługa modułu GSM

• Raportowanie incydentów 
i alarmów

Aplikacja ACT365 na smartfony:

• iOS i Android
• Lista wszystkich klientów 

w porządku alfabetycznym 
lub geogra� cznym

• Przegląd zakładów klientów 
i narzędzia do zarządzania

• Możliwość dodawania 
i uruchamiania wyposażenia 
z poziomu aplikacji

• Integracja z Google 
Maps umożliwiająca 
wyznaczanie dokładnych 
tras do zakładu klienta 
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Czytniki kart i danych dostępu:

CZY WIESZ, ŻE:
Systemy oparte na 

chmurze wymagają 
o 35% krótszego 

czasu instalacji niż 
tradycyjne systemy.



Lokalny system kontroli dostępu ACT Enterprise został specjalnie opracowany z myślą o prostej instalacji i obsłudze. 
Oferuje niezwykłe możliwości skalowania i jest wyposażony w najlepszy w branży silnik analizy przyczynowo-skutkowej, 

umożliwiający proste uruchamianie wydarzeń następczych w oparciu o zde� niowane warunki
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Oparty na rolach system 
kontroli dostępu ACT 
Enterprise: 

ACT INSTALL
Używany przez montera 
do konfiguracji kontrolerów, 
czytników i profili użytkowników.

ACT MANAGE
Używany przez administratorów 
systemu do codziennego 
zarządzania systemem.

ACT MONITOR
Używany przez ochroniarzy/
menedżerów do przeglądania 
i monitorowania alarmów.

Przegląd zalet:

• Prosta instalacja: Komunikacja IP lub 
przewodowa, zasilacze tradycyjne 
lub POE++ — do wyboru.

• Automatyczne wykrywanie 
kontrolerów drzwi pozwala 
na obsługę przez sieć już w ciągu 
kilku minut.

• Oszczędność: Wybierając system 
ACT, otrzymujesz gwarancję 
większych zysków z marż.

• Silnik mapowania reguł: Najbardziej 
naturalny „przyczynowo-skutkowy” 
system zarządzania w branży 
kontroli dostępu.

• Możliwość dopasowania 
do wymagań klienta. 
Pełne możliwości dostosowywania: 
profesjonalne urządzenia ACT 
są wstępnie kon� gurowane 
fabrycznie, zapewniając najszybsze 
wdrożenie systemu operacyjnego.

Aplikacja ACT Enterprise:
• Dla systemu iOS i Android — natychmiastowe raporty dotyczące 

statusu systemu
• Łatwo dostępne powiadomienia, dane właścicieli kart i danych drzwi
• Wyświetlanie miniatur przedstawiających właścicieli kart
• Dostęp do numerów telefonów i adresów mailowych bezpośrednio 

w aplikacji
• Możliwość anulowania i przedłużania ważności kart użytkowników
• Impulsowe otwieranie drzwi — przycisk wyłączenia w przypadku 

rozbrojenia / otwarcia drzwi
• Blokada nadpisywania harmonogramów / uzbrajania / rozbrajania, 

tworzenie raportów z listą obecności

ACTpro 1500: 

Kontrolery drzwi — do wyboru 
zasilacze 2A lub PoE Ultra

Biometryka: 
Odciski palców

Bluetooth: 
Poświadczenia

Seria VR Seria VR 1030e 1040e 1050e Seria Bluetooth Biometryka
Zamki 
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Technologie czytników poświadczeń:

DLACZEGO CZYTNIKI OSDP SĄ WAŻNE?
Chronią przed wyciekiem wewnętrznych danych Wiegand.

Oferują pełne szyfrowanie informacji 
na ścieżce Karta > Czytnik > Kontroler

Specy� kacja: IEC 60839-11-1 — wymagania dla klasy 3 i 4
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